
МедичнаМедична ГРІДГРІД--системасистема длядля
популяційнихпопуляційних дослідженьдосліджень вв галузігалузі

кардіологіїкардіології нана базібазі
електрокардіограмелектрокардіограм. . 

ЗвітЗвіт заза роботамироботами 20120122 рокуроку

НауковийНауковий керівниккерівник
ВіталійВіталій ВишневськийВишневський
ІІнститутнститут проблемпроблем математичматематичнихних
машинмашин іі системсистем НАННАН УкраУкраїниїни
EE--mail: mail: vit@immsp.kiev.uavit@immsp.kiev.ua
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ЗмістЗміст доповідідоповіді ::

ЗагальнаЗагальна метамета проектупроекту тата задачізадачі нана 20120122 рікрік
ТехнологічнийТехнологічний задумзадум проектупроекту тата ВОВО МедгрідМедгрід уу

20120122
НакопиченняНакопичення реальнихреальних кардіограмкардіограм
ПілотнеПілотне популяційнепопуляційне дослідженнядослідження
НовіНові ВебВеб--сервісисервіси длядля лікарівлікарів тата пацієнтівпацієнтів
РезультатиРезультати тата публікаціїпублікації
ПерспективиПерспективи проектупроекту нана 2013 2013 рікрік
ПодякиПодяки
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МетаМета тата задачізадачі проектупроекту нана 2011 2011 рікрік
МетаМета проектупроекту:: РозробкаРозробка діючогодіючого прототипупрототипу ГРІДГРІД--застосуваннязастосування длядля

зберіганнязберігання тата інтелектуальноїінтелектуальної обробкиобробки великихвеликих обсягівобсягів ЕКГЕКГ--
сигналівсигналів вв масштабімасштабі популяціїпопуляції населеннянаселення УкраїниУкраїни..

ЗадачЗадачіі нана 20120122 рікрік::
1. 1. РозвитокРозвиток ВЕБВЕБ--сервісівсервісів управлінняуправління грідгрід--сховищемсховищем ВОВО ««МедгрідМедгрід»» тата наповненнянаповнення

грідгрід--сховищасховища реальнимиреальними данимиданими,, вв томутому числічислі::
Тестування транспортних модулів порталу «Медгрід» на реальних даних
(кардіограмах) регіональних кардіологічних диспансерів (медичних партнерів
проекту)
Доробка алгоритмів парсингу де персоналізованих кардіограм та форуму за
зауваженнями користувачів порталу «Медгрід»
Розвиток адміністративного Веб-сервісу управління скриптами реплікації та пошуку
кардіограм у грід-сховищах ВО «Медгрід»

2. 2. ПродовженняПродовження робітробіт попо адаптаціїадаптації додо вимогвимог грідгрід--застосуваньзастосувань алгоритмівалгоритмів
автоматичноїавтоматичної обробкиобробки тата класифікаціїкласифікації кардіограмкардіограм, , вв томутому числічислі::
Адаптація до вимог грід-застосувань алгоритмів автоматичної обробки кардіограм, в
тому числі Міннесотського та інших відомих кодів.
Запуск на порталі «Медгрід» Веб-сервісу «друга думка».
Тестування розроблених алгоритмів на всіх розподілених кластерах ВО «Медгрід». 
Пілотне популяційне дослідження за результатами грід-розрахунків на
даних з 2-3 регіональних кардіодиспансерів

3. 3. ДоповненняДоповнення грідгрід--кластерукластеру ІПММСІПММС НАНУНАНУ додатковимдодатковим серверомсервером
обчислювальноїобчислювальної НОДиНОДи длядля організаціїорганізації оперативноїоперативної обробкиобробки
кардіограмкардіограм заза запитомзапитом користувачакористувача сервісусервісу ««другадруга думкадумка»»

ОбсягиОбсяги фінансуванняфінансування уу 2012 2012 роціроці –– 181800 тистис. . гривеньгривень, , зз якихяких
4040тистис. . –– капітальнікапітальні видаткивидатки нана обладнанняобладнання ((СерверСервер тата іншеінше обладнанняобладнання))
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ТехнологічнийТехнологічний задумзадум проектупроекту тата ВОВО МедгрідМедгрід



Головная мета у 2012 році – проведення пілотного
популяційного дослідження

Відповідно до заключених Угод про співпрацю
реальні кардіограми надходили з Полтавського та
Івано-Франківського кардіологічних диспансерів

Найбільш результативною виявилась співпраця з
Полтавськими кардіологами. Вони надіслали до грід-
сховища проекту Медгрід біля 6000 кардіограм у
форматі SCP-ECG

Усі надіслані кардіограми були деперсоналізовані, 
репліковані на сховища ВО Медгрід та оброблені
автоматичними алгоритмами препроцесінгу, які
розроблялись в 2011 році
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ФормуванняФормування репрезентативноїрепрезентативної вибіркивибірки длядля
населеннянаселення ПолтавськогоПолтавського регіонурегіону
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ФормуванняФормування репрезентативноїрепрезентативної вибіркивибірки длядля
населеннянаселення ПолтавськогоПолтавського регіонурегіону



Висновки кардіолога-епідеміолога за результатими
розрахунків Мінесоцьких кодів пілотного дослідження

… Які висновки можуть бути зроблені із цього першого досвіду використання
грід-технології в реальній медичній практиці.
1. На сучасному етапі технічно можливо отримувати великий обсяг ЕКГ
інформації за допомогою грід-технології, зберігати її, і робити
кодування згідно Мінесотської класифікації.
2. Використання Мінесотського кодування, після верифікування, 
установлення ідентичності кодів отриманих традиційним шляхом і на
основі грід-технології, згодом може бути імплементовано в епідеміологічні
дослідження. З одного боку, це значно знизить трудомісткість процесу, з
іншого боку - допоможе уникнути помилок, пов'язаних з людським
фактором. 
3. Архаїчність ведення медичної документації на паперових носіях
унеможливлює проведення настільки необхідних для характеристики
різних аспектів стану здоров'я населення України досліджень, із
включенням більших (десятки й сотні тисяч осіб) когорт, у яких аналіз ЕКГ
буде одним з компонентів. Тому застосування грід-технологій є чи не
єдиним шансом на реалізацію програми таких досліджень.

Д.м.н., проф. Єна Л.М.



Нові Веб-сервіси порталу Медгрід. QR-код доступу



Нові Веб-сервіси порталу Медгрід. QR-код доступу



Міжнародна співпраця проекту Медгрід

Використана інфраструктура Open Science Grid (USA),
грід застосування з попереднього етапу робіт (2011р)
було портовано для використання в OSG та запущено на
грід сайті університету Вісконсін-Медісон. Тип грід-
середовища – Condor-G.

Результат тестування:
При використанні Open Science Grid та поточної БД ЕКГ
біля 7000 записів на віддаленому сховищі (ІПММС НАНУ) 

обробка займає 1 годину.
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ПубликацПубликаціїії::
Вишневский В.В. Виртуальная грид-организация "Medgrid". Цели, задачи, 
возможности // Український журнал телемедицини та медичної телематики. 
- Донецьк, 2012. - т. 10, № 1. - С. 84-85.
2. Вишневский В.В. Медицинская Грид-система в массовых
кардиологических обследованиях населения. Транспорт данных // Труды
XХ международной конференции "Новые информационные технологии в
медицине, биологии, фармакологии и экологии (IT+M&Ec'2012)". - Ялта-
Гурзуф, 2012. - С.56-57.
3. Vitaliy Vishnevsky and Mariya Volzheva. Medical Grid for population 
researches in cardiology based on electrocardiograms // The Tenth HealthGrid
2012 Conference. - Amsterdam, 21-23 May 2012. - P.
4. Виталий Вишневский, Евгений Мартынов. Национальный Грид, как
инфраструктура для высокопроизводительных вычислений, 
дистанционного обучения и телемедицины // Материалы Международной
научно-методической конференции "Современные методы
совершенствования системы образования в эпоху могущества и счастья". -
Туркменистан, г. Ашхабад: Ylym, 2012. - С. 413-415.
5. Вишневский В.В., Чайковский И.А., Киржнер Г.Д., Ена Л.М., Дордиенко
Н.А., Фролов Ю.А., Васильев В.Е. Медицинская ГРИД-система на базе
электрокардиограмм: новый инструмент для клинической кардиологии и
популяционных исследований // Международный научно-практический
журнал "Кардиологи: от науки к практике". - 2012. - №2. - С. 108-116.

Науковий керівник проекту, к.т.н. Вишневський В.В. провів семінари-
презентації можливостей інформаційних технологій проекту МедГрід для
провідних кардіологів обласних кардіологічних диспансерів міста Чернігова
та Львова.  На березень 2013 року заплановано проведення аналогічного
семінару для фахівців Донецької області. Результатом цих зустрічей
повинно стати розширення кількості реальних кардіограм для
популяційних досліджень.
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ОсновніОсновні результатирезультати проектупроекту уу 2012:2012:
ЗаЗа рахунокрахунок капітальнихкапітальних видатківвидатків проектупроекту додо ГрідГрід--кластерукластеру ІПММСІПММС
НАННАН УкраїниУкраїни підключенопідключено додатковудодаткову НОДуНОДу нана 8 8 ядерядер..

ЦяЦя НОДаНОДа використовуєтьсявикористовується длядля обробкиобробки потокупотоку кардіограмкардіограм уу
реальномуреальному часічасі

ПроведеноПроведено тестуваннятестування транспортнихтранспортних модулівмодулів порталупорталу ««МедгрідМедгрід»» нана
реальнихреальних данихданих ((кардіограмахкардіограмах) ) регіональнихрегіональних кардіологічнихкардіологічних
диспансерівдиспансерів ((медичнихмедичних партнерівпартнерів проектупроекту).).
ПроведеноПроведено новийновий етапетап адаптаціїадаптації додо вимогвимог грідгрід--застосуваньзастосувань
алгоритмівалгоритмів автоматичноїавтоматичної обробкиобробки кардіограмкардіограм, , вв томутому числічислі
МінесотськогоМінесотського кодукоду, , якийякий єє актуальнимактуальним длядля популяційногопопуляційного
дослідженнядослідження
ПроведеноПроведено підготовчіпідготовчі роботироботи длядля запускузапуску нана ПорталіПорталі ««МедгрідМедгрід»»
ВебВеб--сервісусервісу ««другадруга думкадумка»». . ТестуванняТестування цьогоцього сервісусервісу покипоки
проводитьсяпроводиться вв ручномуручному режимірежимі..
ВпершеВперше вв УкраїніУкраїні заза допомогоюдопомогою телемедичнихтелемедичних тата грідгрід--
технологійтехнологій проведенопроведено пілотнепілотне популяційнепопуляційне дослідженнядослідження нана
базібазі електрокардіограмелектрокардіограм, , щощо забезпечилозабезпечило передумовипередумови длядля
визначеннявизначення факторівфакторів ризикуризику длядля ПолтавськогоПолтавського регіонурегіону
УкраїниУкраїни. . 
РозробленіРозроблені новінові ВебВеб--сервісисервіси длядля порталупорталу ««МедгрідМедгрід»», , зокремазокрема
впровадженовпроваджено сервіссервіс доступудоступу длядля пацієнтівпацієнтів заза відповіднимвідповідним QRQR--
кодомкодом..



Перспективи проекту в 2013 році
КлючовимКлючовим технологічнимтехнологічним результатомрезультатом проектупроекту ««МедгрідМедгрід»» єє
відпрацюваннявідпрацювання усьогоусього ланцюгуланцюгу технологійтехнологій длядля накопиченнянакопичення цифровихцифрових
кардіограмкардіограм уу грідгрід--сховищісховищі ((відвід АРМуАРМу кардіологакардіолога додо грідгрід--сховищасховища) ) тата
автоматизаціяавтоматизація розрахунківрозрахунків МінесоцьгокоМінесоцьгоко кодукоду, , якийякий єє основноюосновною
методичноюметодичною основоюосновою длядля популяційнихпопуляційних дослідженьдосліджень уу кардіологіїкардіології. . ТомуТому
першочерговимипершочерговими заходамизаходами длядля розвиткурозвитку проектупроекту ««МедгрідМедгрід»» уу 2013 2013 
роціроці мими вважаємовважаємо::
Популярізацію порталу Medgrid. Більш широке залучення до співпраці
с проектом «Медгрід» фахівців з АМН України. Організацію співпраці з
кардіологами Росії.
Наповнення грід-сховища реальними кардіограмами телеконсультацій
з декількох регіонів. 

ДляДля досягненнядосягнення науковоїнаукової метимети проектупроекту вв 2013 2013 роціроці плануєтьсяпланується::
Продовження розробки та “грідіфікаціі” автоматичних алгоритмів
обробки кардіограм.
Завершення робіт для запуску Веб-сервісу “Second opinion” на базі
автоматичних алгоритмів обробки кардіограм. 
Проведення пілотних порівняльних популяційних досліджень у
співпраці з кардіологами-епідеміологами Академії медичних наук
України для Полтавського та інших регіонів України.
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ОсновніОсновні виконавцівиконавці проектупроекту уу 20120122 роціроці::

Грід-застосування та Веб-сервіси
Романенко Тетяна (ІПММС НАНУ)
Волжева Марія (ІПММС НАНУ)
Ільін Микола (НТУ “КПІ” МОН)
Євген Слюсар (КНУ МОН)
Ольга Пріла (ЧТУ МОН)  
та інші.

Медичні співвиконавці
Д.м.н. Єна Лариса (і-т геронтології АМНУ)
К.м.н. Чайковський Ілля (МНУЦ НАНУ)
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ПодякаПодяка
За підтримку проекту:
Головному лікарю Полтавського кардіологічного диспансеру
Вакуленко Костянтину Євгеновичу

Кардіологу полтавської станції швидкої допомоги Ткачу
Любомиру Івановичу

Усім фахівцям полтавського технічного університету, які
забезпечили реальну співпрацю з проектом Медгрід

Іншим виконавцям програми розвитку Грід-технологій, зокрема
ІМБГ НАНУ Корнелюк Олександр
ІК НАНУ, Тульчинський Вадим
ІПФ НАНУ, м.Суми, Лопаткін Роман
ІПМЕ НАНУ, Давиденко Анатолій
ИСМа НАНУ, м.Харків, Бараннік Сергій



МедичнаМедична ГРІДГРІД--системасистема длядля
популяційнихпопуляційних дослідженьдосліджень вв галузігалузі

кардіологіїкардіології нана базібазі
електрокардіограмелектрокардіограм. . 

http://http://medgrid.immsp.kiev.uamedgrid.immsp.kiev.ua
НауковийНауковий керівниккерівник ВіталійВіталій ВишневськийВишневський
ІІнститутнститут проблемпроблем математичматематичнихних машинмашин іі
системсистем НАННАН УкраУкраїниїни
EE--mail: mail: vit@immsp.kiev.uavit@immsp.kiev.ua

Дякую за увагу!


